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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

 
1 - Contexto Operacional 
                         

O Conselho Regional de Biologia da 4ª Região - CRBio-04, foi criado através da Lei 6.684/79 
regulamentada pelo Decreto 88.438, de 28 de junho de 1983, tendo por objetivo orientar, disciplinar e 
fiscalizar, legal técnica e eticamente, o exercício da profissão de Biólogo. É constituído de pessoa jurídica de 
direito público que, sob forma federativa, tem estrutura organização e funcionamento nos mesmos moldes do 
Conselho Federal de Biologia. Possui autonomia no que se refere à administração de seus serviços, gestão 
de seus recursos, regime de trabalho e relações empregatícias. 
                         

A principal fonte de recursos do Conselho é a arrecadação de anuidades dos biólogos e empresas, 
sendo que do produto de arrecadação das anuidades, 20% é destinado ao CFBio. Além das anuidades, o 
CRBio-04 obtém recursos decorrentes de taxas, serviços e receita patrimonial. 
                         

O CRBio-04 goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços nos 
termos do artigo 150 da CF. 
 
 
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis 
                                          

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os preceitos da Lei nº 4.320/64 
e IN –TCU 63 de 01 de setembro de 2010; Decisões Normativas TCU nº 127, de 15 de maio de 2013, e TCU 
nº 146, de 30 de setembro de 2015 e das Portarias: TCU nº 175, de 9 de julho de 2013, TCU nº 321, de 30 
de novembro de 2015 e TCU nº 369 de 17 de dezembro de 2018 e DN TCU 178/2019, observando diretrizes 
da NBC -T 16.9 e NBC – T 16.10 e, estão apresentadas de forma comparativa com as do exercício anterior. 
 
3 - Principais Práticas Contábeis 
 

A - Apuração do Superávit 
 

O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercícios e incluem os rendimentos, 
encargos e variações monetárias a índices ou taxas oficiais, incidentes, quando aplicável, sobre ativos e 
passivos financeiros. 
 
         B – Ativo Circulante  

 
 
         b. 1- Aplicações Financeiras 
 
                               São representadas por saldos em Bancos Contas de Movimento, Arrecadação, Poupança 
e Fundos de Investimentos (CDB e FIC).   
     
         b. 2- Créditos a Receber 
 
                                Os créditos a receber dizem respeito à Dívida Ativa com terceiros, na fase 
administrativa, relativos às anuidades em atraso, dos exercícios de 2015 a 2018, no montante de 
R$2.002.283,07 (dois milhões, dois mil, duzentos e oitenta e três reais e sete centavos), devidamente 
atualizados monetariamente. Além dos créditos acima, contamos ainda com um crédito no montante de 
R$1.005.512,96 (um milhão, cinco mil, quinhentos e doze reais e noventa e seis centavos), referente a 
inadimplência das anuidades e parcelamentos do exercício de 2019. Desse total dos créditos a receber no 
valor de R$3.007.796,03 (três milhões, sete mil, setecentos e noventa e seis reais e três centavos), foi 
reconhecida uma estimativa de perda no valor de R$1.284.464,58 (um milhão, duzentos e oitenta e quatro 
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mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), conforme demonstrado no balanço 
patrimonial encerrado em 31/12/2019. 

 
         C – Ativo Permanente  
 
                           O imobilizado do CRBio-04 está demonstrado ao custo de aquisição ou incorporação 
contemplando as depreciações, podendo ser assim demonstrado: 
 

BENS PATRIMONIAIS - BENS MÓVEIS 
 
 

BENS MÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 
Móveis e Utensílios de Escritório 193.256,90 224.083,82 

Máquinas e Equipamentos 43.705,29 43.705,29 

Utensílios de Copa e cozinha 2.823,34 5.858,34 

Equipamentos de Processamento de Dados 102.547,34 113.133,62 
Sistemas de Processamento de Dados 9.924,48 9.924,48 

Biblioteca                               195,00                                    195,00  
TOTAL 352.452,35 396.900,55 

 
  BENS PATRIMONIAIS - BENS IMÓVEIS 

 
  BENS IMÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 

Sede  3.085.580,00 3.111.370,00 

Sub sedes - Delegacias 647.310,94 647.310,94 
TOTAL 3.732.890,94 3.758.680,94 

   
DEPRECIAÇÃO - BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 

 
  BENS MÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 

Móveis e Utensílios de Escritório -63.116,88 -79.461,42 

Máquinas e Equipamentos -7.832,65 -10.203,44 

Utensílios de Copa e cozinha -1.231,97 -1.390,92 

Equipamentos de Processamento de Dados -70.580,49 -88.511,95 

Sistemas de Processamento de Dados -6.352,91 -7.789,39 
Biblioteca -78,84 -98,35 
TOTAL -149.193,74 -187.455,47 

   
BENS IMÓVEIS 31.12.2018 31.12.2019 
Bens Imóveis  0,00 -130.391,91 
TOTAL 0,00 -130.391,91 

 
  TOTAL LÍQUIDO DO IMOBILIZADO 3.936.149,55 3.837.734,11 
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4 - COBERTURA DE SEGUROS 
 
                         Em 31 de dezembro de 2019, o CRBio-04 mantém cobertura de seguro contra incêndios 
para seus bens, em especial ao ativo imobilizado, por valores considerados pela administração como 
suficientes para cobrir eventuais riscos dos ativos registrados contabilmente. 
 

 
5- DOS ADMINISTRADORES 
 

 Registramos que durante o exercício de 2019, os ordenadores de despesas, conforme 
demonstrado no rol de responsáveis, ficou assim discriminado: 
 
Tales Heliodoro Viana - Presidente, no período de 01.01.2019 a 05.11.2019. 
 
Gladstone Correa de Araújo - Tesoureiro, no período de 01.01.2019 a 05.11.2019. 
 
Carlos Frederico Loiola - Presidente, no período de 06.11.2019 a 31.12.2019. 
 
Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida - Tesoureiro, no período de 06.11.2019 a 31.12.2019. 
 
 
6 - PATRIMÔNIO SOCIAL 
              
              
           O Patrimônio Social do CRBio-04 é formado pelo superávit apurado em cada exercício, créditos 
inscritos em dívida ativa e direitos a receber, não sendo dividido em quotas ou qualquer outra forma de 
participação. 
                         

De acordo com as demonstrações contábeis e notas explicativas e, tendo em vista as justificativas 
apresentadas e de posse de todos os elementos possíveis para avaliar a movimentação patrimonial, 
realizada no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, a Diretoria do CRBio-04 entende que o 
Balanço Patrimonial, Financeiro e demais Demonstrações Contábeis espelham com exatidão e 
transparência todas as transações realizadas no Exercício. 
 
 

 
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2019. 

 
 

                                                                          
Carlos Frederico Loiola 

                                                                                         Presidente  
                                                                            
 

Bruce Amir Dacier Lobato de Almeida 
Tesoureiro 

 
 

Reinaldo Florêncio Moreira 
Contador 


